
Vítejte v prvním newsletteru projektu iGuide!
Těšíme se, že vám řekneme o:

• Myšlence projektu
• Členech konsorcia
• Prvním nadnárodním projektovém setkání

Čeho chceme dosáhnout? 
iGuide poskytuje nový přístup k rozvoji kariérního plánování jako 
komplexnímu předmětu s požadovanými výsledky učení, kterých 
má být dosaženo. Předkládá úplný posun v 
převládajících názorových směrech, pokud jde o kariérové 
poradenství, a navrhuje modernizaci poskytování kariérového 
poradenství tak, aby odráželo realitu evropského trhu.

Dopad projektu bude ten, že cílové skupiny učiní lepší, 
informovanější a vhodnější výběr své kariéry a současně budou 
intenzivně rozvíjet své dovednosti. Budou mít větší šanci na 
dosažení svých profesních cílů a budou si více vědomi toho, co 
mohou očekávat na rychle se rozvíjejícím trhu práce.

Tohoto bude dosaženo prostřednictvím následujících výstupů: 
1. Sada nástrojů pro plánování kariéry s 36 zdroji na 
úvodní i pokročilé úrovni
2. Komplexní úvodní program pro pedagogy dospělých, 
poradenské pracovníky a pracovníky úřadů práce
3. Sada technologických prostředí na podporu zapojení 
studentů do zdrojů pro plánování kariéry.
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Řízení své vlastní kariéry – Myšlenka 
projektu
V poradenství pro dospělé existuje značná mezera, 
zejména pokud jde o poskytování poradenství 
pracujícím, pracujícím s nízkou kvalifikací a pracujícím 
v ohrožených zaměstnáních. Představa o 
celoživotním zaměstnání nebo dovednosti na celý 
život je na rychle se rozvíjejícím evropském trhu práce 
již dlouho historií a mnoho dospělých může předtím, 
než odejde do důchodu očekávat ve své práci několik 
kariérních změn. 

Jak vyplývá z průzkumu evropských dovedností a 
pracovních míst Cedefopu, 21% dospělých 
zaměstnanců v Evropě považuje za velmi 
pravděpodobné a 27% mírně pravděpodobné, že 
jejich dovednosti budou ve střednědobém horizontu 
zastaralé. Tento průzkum také odhalil, že „přibližně 
43% dospělých zaměstnanců EU se v práci 
nedávno setkalo s novými technologiemi, jako je 
zavedení strojů a systémů IKT“; a přibližně “po sedmi 
z deseti pracovníků v EU se vyžaduje, aby pro výkon 
své práce měli alespoň průměrné digitální 
dovednosti.“ Z těchto zjištění chápeme, že digitalizace 
pracovních míst a úkolů je nastupujícím trendem a že 
příprava dospělých pracovníků na základní 
dovednosti, které budou potřebovat pro řízení své 
kariéry v budoucnosti, je pro jejich budoucí 
zaměstnatelnost v neustále se měnícím profesním 
prostředí prvořadé. Poradenství buduje důvěru a 
posiluje jednotlivce a také dává lidem povědomí o 
možnostech učení, práce a volného času. 
t
Podporuje zaměstnatelnost a přizpůsobivost tím, že 
lidem pomáhá činit jasná rozhodnutí, jak o vstupu na 
trh práce, tak o pohybu na něm.
Cílem iGuide je podporovat pracující, pracující s 
nízkou kvalifikací a pracující ve zranitelných 
zaměstnáních, aby rozvíjeli základní dovednosti 
nezbytné pro plánování a správu jejich vlastních 
kariérních postupů.

Vítejte v iGuide

Partnerství
Na projektu pracuje sedm partnerů ze sedmi evropských zemí: 

• REINTEGRA (Česká republika)
• Future in Perspective Limited (Irsko)
• CARDET (Kypr)
• Rightchallenge (Portugalsko)
• Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala (Ru-
munsko)
• EMINA (Maďarsko)

Organizace mají různé velikosti, charakteristiky a specializace, 
což nám pomáhá uskutečnit velmi efektivní spolupráci. 
Schůzky projektu jsou naplánovány pravidelně tak, aby bylo 
udrženo neustálé zapojení do projektu a zaměření se na naše 
cíle.

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
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Setkání ve Virginii v Irsku

Co bude následovat...
Zahajovací schůzka v rámci projektu „iGuide - Řízení 
mé vlastní kariéry“ se konala 30. září 2019 ve Virginii 
(Irsko). Schůzku uspořádal irský partner projektu 
Future in Perspective.

Setkání začalo přivítáním a prezentací partnerů. 
Koordinátor představil plán rozvoje projektu včetně 
termínu plnění úkolů a rozdělení práce mezi partnery. 
Partneři diskutovali o aktivitách se zaměřením na 
první výstup, diseminaci, hodnocení a řízení projektu. 

Všichni partneři přijali přehledný plán, který byl 
navržen a na konci schůzky irský partner vydal 
rúčastníkům certifikáty.

Během příštích měsíců máme v plánu:
• Pokračovat v práci na IO1 - iGuide Sada nástrojů pro 
plánování kariéry,
 která bude zahrnovat učební, výukové a školicí materiály

• Pokračovat v práci na IO2 - Programu dalšího vzdělávání pro 
poradenské pracovníky sestávajícího z učení, výuky, školicích 
materiálů, manuálu, příručky a doprovodných materiálů

• Setkat se znovu v únoru 2020, aby se diskutovalo o dalších 
krocích projektu

1. nadnárodní setkání v Irsku
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